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Nauti olostasi
Sauna on rauhan ja rentoutumisen paikka, jossa kaikki ovat tasavertaisia. Saunominen läheisten kesken luo
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sauna on myös perinteinen parannuskeino, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia. Harvialta saat juuri sellaisen saunan kuin sinä haluat.

Tee saunastasi hyvän olon keidas
Haluamme luoda kaiken kiireen ja hälinän keskelle yhä uusia rentouttavia saunaelämyksiä. Näin syntyy kehon
ja mielen harmoniaa – saunan lauteilla, höyryn lempeydessä, kylvyn syleilyssä.

Harvialta kaikki saunaasi
Puilla lämmitettävä sauna järven rannalla, sähkösauna omakotitalossa, pihasauna kaupungissa, infrapunasauna kerrostalon olohuoneessa, höyrysauna kylpylässä, mobiilisauna tien päällä, tai…
Minkälainen on sinun unelmiesi sauna? Tutustu Harvian saunasisustuksiin ja löydä oma vastauksesi.
Meiltä saat kaiken, mitä saunan suunnitteluun ja rakentamiseen tarvitaan - jo 70 vuoden kokemuksella. Saunasisustusmallien lisäksi löydät valikoimastamme niin tyyliisi sopivat kiukaat, suojavarusteet kuin saunatarvikkeetkin. Valikoimastamme löytyvät myös kylpyhuone-, piha-, infrapuna- ja höyrysaunat.
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Saunasisustuksilla luot itsesi näköisen saunan
Modernia ja pelkistettyä vai pyöreitä muotoja ja koristeellisia yksityiskohtia? Aidon puun
luonnollisuutta vai yksilöllisesti valittu värimaailma?
Harvian lukuisista laudemalleista, paneelivaihtoehdoista ja muista saunatuotteista löydät varmasti sisustuksen, joka sopii kauniisti kohteesi muotokieleen ja henkii toivomaasi
tunnelmaa. Olitpa sitten rakentamassa uutta tai päivittämässä nykyisen saunasi ilmettä.
Saunan sisustamisen ei tarvitse olla stressaava ja pitkä projekti. Harvian saunasisustusmalleilla homma hoituu suoraviivaisesti. Valmis paketti helpottaa asennustyötä ja takaa viimeistellyn lopputuloksen. Saunan ilmettä voi raikastaa pienilläkin yksityiskohdilla.
Tyyliteltyyn viimeistelyyn kuuluvat niin kiuas ja sen lisätarvikkeet, valaistus, lasiovet kuin
löylysetit ja saunatekstiilitkin.

Muistilista kevyeen saunaremonttiin
• Valitse lauteet ja paneelit sen mukaan, mikä omaan
saunaasi sopii. Kaikki vaihtoehdot ovat olemassa!
• Mieti valaistus. Hyvin suunnitellulla valaistuksella luot saunaan
oikeaa tunnelmaa. Valoa tuovat myös lasiseinät ja -ovet.
• Huomioi käyttötarve. Onko saunojia vain muutama vai nautitko
löylyistä isommalla porukalla? Pitäisikö suunnittelussa huomioida
lapsia tai iäkkäitä ihmisiä? Voit tilata tarpeen mukaan lisäistuimia,
saunajakkaroita ja turvallisuutta lisääviä varusteita.
• Huomioi mukavuus. Saunan lämmittäminen on helppoa, kun
valitset esimerkiksi kiukaan erillisellä ohjauskeskuksella.
• Viimeistele muodonmuutos saunatuotteilla. Saunatuoksut,
-tekstiilit ja -kiulut kruunaavat kokonaisuuden.
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Saunan suunnittelu on helppoa – näin aloitat
Tee ammattimainen saunasuunnittelu itse Harvian digitaalisessa
Sauna Designer -palvelussa
Harvian digitaalinen Sauna Designer -palvelu vie vaiheittain kohti mittojen mukaan
räätälöityä saunakokonaisuutta. Lopputuloksena saat valmiin saunasuunnitelman ja
tarjouksen uudesta unelmiesi saunasta.
Palvelun älykkäät ominaisuudet, kuten integroitu kiuasvalitsin, tekevät teknisesti toimivimpien ratkaisujen löytämisestä helppoa. Saunan voi nopeimmillaan suunnitella
vain kolmessa minuutissa. Näin voit leikitellä erilaisilla saunasisustuksilla ja malleilla.

Ota palvelu
tehokäyttöön
osoitteessa:

saunadesigner.
harvia.fi

Sauna Designer toimii kaikilla päätelaitteilla, joten saunan voi suunnitella vaikkapa
mökkimatkalla auton takapenkillä. Saunasuunnittelijamme tarkistavat valmiin suunnitelman, jonka jälkeen saat siihen perustuvan tarjouksen.

Aloita suunnittelu itse tai pyydä tarjous
Aloita suunnittelu

Esimerkit pohjamalleista

Jätä tarjouspyyntö

1. Aloita saunasi suunnittelu
Harvia Sauna Designerilla

1. Täytä tarjouspyyntö
Harvia Sauna Designer sivuilla

2. Lähetä suunnitelmasi meille.
Suunnitelman ei tarvitse olla
täydellinen - voimme hioa sen
timantiksi yhdessä.

2. Liitä mukaan saunasi pohjapiirros.
Se auttaa meitä suunnittelussa.

3. Saat suunnitelmaan pohjautuvan
tarjouksen.

3. Saat suunnitelmaan pohjautuvan
tarjouksen.

4. Valmistamme sisustusratkaisun
ja toimitamme sen.

4. Valmistamme sisustusratkaisun
ja toimitamme sen.
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HARVIA • Laudemallit

L AU D E MALLIT

Harvian valikoimasta löydät eri kokoisiin saunoihin ja
sisustustyyleihin sopivat laudemallit. Tutustu valmiisiin
laudemalleihimme, kuten Exclusive, Ventura, Scala, Solar, Solide
ja Formula. Meiltä saat kaiken tarvittavan saunasisustukseen.
Korkealaatuiset tuotteet, esteettinen muotoilu ja rakentamisen
helppous tulevat samassa paketissa, yhdeltä toimittajalta – jo 70
vuoden kokemuksella.
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Exclusive, laudemateriaali Abachi

HARVIA • Laudemallit

EXCLUSIVE

– linjakkaasti suureenkin saunaan
Exclusive-lauteiden skandinaavinen design edustaa hillittyä tyylikkyyttä ja on samalla
käytännöllinen. Exclusive-saunasisustusmalli sopii hyvin myös suureen saunaan, sillä se
on suunniteltu kestämään jatkuvaa ja vaativaa käyttöä. Lauteiden pituussuuntainen laudoitus korostaa linjakasta ulkonäköä, on miellyttävä istua ja minimoi kosteudelle altistumisen. Irrotettavat laudekannet helpottavat puhtaanapitoa ja asentamista. Materiaaliksi
on valittavissa tervaleppä, abachi, haapa tai lämpökäsitelty haapa. Selkänojat ja välisuojat
ovat samaa puumateriaalia kuin lauteet.
Lauteiden syvyysvaihtoehdot ovat 385–1265 mm. Laudepituudet räätälöidään saunasi
mittojen mukaan. Sisustus koostuu yhteensopivista lauteista, selkänojista ja jakkarasta.
Tarvittaessa lauteet tuetaan päätytuella. Saunasisustusmallissa selkänojaan saatavana
myös nurkkavarjostin, jonka taakse saa valaisimen. Nurkkavarjostin viimeistelee sisustuksen myös kulmamallisissa ratkaisuissa.

L AU D E M AT E R I A A L I

Abachi

Haapa

Lämpökäsitelty haapa

Tervaleppä
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Exclusive Air, laudemateriaali lämpökäsitelty haapa

HARVIA • Laudemallit

EXCLUSIVE AIR

– linjakkuutta ja ilmavaa muotoilua
Exclusive-saunasisustusmalli on saatavana myös kapeammalla rimoituksella, jolloin kokonaisuudessa korostuu entisestään ilmavuus ja linjakkuus. Laudekansien keskiosat, selkänojat ja välisuojat on toteutettu kapeammasta, 28 mm leveästä materiaalista. Materiaaliksi on valittavissa tervaleppä, haapa ja lämpökäsitelty haapa.
Suunnittelemme lauteiden mitat, muodot ja paneloinnin asiakkaan yksilöllisten toiveiden
mukaan. Myös kiuas, valaistus ja jokainen pienikin saunasisustukseen liittyvä toive suunnitellaan ja toteutetaan yksityiskohtia myöten täydelliseksi toiveittesi mukaan.
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Haapa

Lämpökäsitelty haapa

Tervaleppä
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VENTURA

– jotain aivan erilaista saunaasi
Harvia Ventura -laudemallit tuovat saunasisustukseen uniikkia luksusta. Venturan lauteet ja selkänojat yhdistyvät toisiinsa sulavasti muotoonpuristetun puuviilun ansiosta. Sisustuksen urat ovat samalla tyylikkäät ja käytännölliset. Lauteilla on erittäin miellyttävää
istua muotoillun etureunan ansiosta.
Ventura-saunasisustusmalli on valmistettu fumapuusta. Fuma soveltuu hyvin laudemateriaaliksi, sillä se säilyttää hyvin vaalean sävynsä ja kestää hyvin kuumuutta sekä kosteusvaihteluita. Lauteissa suosittelemme parafiiniöljykäsittelyä.
Ylälauteiden syvyys on 550 tai 650 mm ja alalauteiden syvyysvaihtoehdot 450, 550 tai
650 mm. Ventura-saunasisustusmalliin on mahdollista upottaa esimerkiksi Harvia Forte
-kiuas. Tarvittaessa lauteet tuetaan päätytuella. Kulmiin on mahdollista sijoittaa nurkkavarjostin, jolloin selkänojien linja jatkuu kauniisti kaartuen. Nurkkavarjostimen taakse voi
asentaa myös Harvia-valaisimen. Istuinosat ovat helposti irrotettavissa siivousta varten.
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Fuma
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Solide, kannet kuultovalkoinen kuusi ja rungot musta kuusi.
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SOLIDE

– raikkaan moderni muotoilu
Solide laudepaketissa yhdistyvät ikiaikainen löylyperinne ja raikkaan moderni muotoilu.
Linjakkaan pelkistetyssä muotoilussa toistuu vaalean ja mustan värin sävykäs yhdistelmä,
joka istuu uusienkin kotien ilmeeseen.
Lauteet valmistetaan korkealaatuisesta ja kosteudenkestävästä GLT-kuusesta eli pitkittäin laminoidusta kerrospuusta. Pinnat voi käsitellä sävytetyllä saunasuojalla tai -vahalla,
käsittelemättöminä pinnat ovat vaalean kuusen sävyisiä. Solide-laudemalli on saatavana
myös irrallisin istuinjakkaroin, jotka sijoitetaan halutulla tavalla laajalle yhtenäiselle alalauteelle. Lauteet räätälöidään saunan mittojen mukaan.
Solide-mallistosta löytyy myös pihasaunoja, katso tarkemmin sivulta 54.
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Kannet

Runko

Kannet

Runko

Puuvalmis
kuusi

Puuvalmis
kuusi

Musta
kuusi

Musta
kuusi

Kannet

Runko

Kannet

Runko

Kannet

Runko

Puuvalmis
kuusi

Musta
kuusi

Kuultovalkoinen
kuusi

Musta
kuusi

Harmaa
kuusi

Musta
kuusi

Solide-värivaihtoehdot
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Scala, laudemateriaali lämpökäsitelty haapa
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SCALA

– erilainen ja konstailematon
Harvia Scala -saunasisustusmalli on konstailematon lauderatkaisu keskikokoiseen tai
suureen saunaan. Siinä alalaude on laaja yhtenäinen taso ja lauteiden pitkittäinen laudoitus antaa saunaan erittäin modernin ilmeen. Scala-laudemalli on saatavana myös irrallisin istuinjakkaroin, jotka sijoitetaan halutulla tavalla laajalla yhtenäiselle alalauteelle.
Jämäkkä laudepuu on mitoiltaan 117 x 26 mm (leveys x paksuus). Alalauteiden laudesyvyys on noin 500–1500 mm. Istuinjakkaran syvyys on 485 tai 616 mm ja maksimipituus
1500 mm. Saatavana on myös jalkatuki ja suojakaide. Scala-lauderatkaisu räätälöidään
aina saunan mittojen mukaan.
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Haapa

Lämpökäsitelty haapa

Tervaleppä

Lämpökäsitelty mänty
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Solar, laudemateriaali lämpökäsitelty haapa
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SOLAR

– tyylikkäitä yksityiskohtia
Harvia Solar -saunasisustusmallin tunnusmerkki on säteittäinen kulmamoduuli. Selkänojissa ja lauteiden etureunoissa on tyylikkäänä yksityiskohtana musta raita. Lauteiden
materiaaliksi on valittavissa abachi, tervaleppä, haapa tai lämpökäsitelty haapa. Selkänojat
ja välisuojat ovat samaa puumateriaalia kuin lauteet.
Ylälauteiden syvyysvaihtoehdot ovat 500 tai 600 mm ja alalauteiden 400–1500 mm. Kaikissa lauteissa on pyöristetty massiivinen etureuna. Alalauteet voidaan räätälöidä saunan
mittojen mukaan ja lauteisiin on mahdollista upottaa kiuas.
Tarvittaessa lauteet tuetaan päätytuella ja nurkkiin on saatavilla yhteen sopivat nurkkavarjostimet, joiden taakse voi laittaa Harvian valaisimet. Lauteiden istuinosat ovat irrotettavissa siivousta varten. Solar-lauteilla sisustat saunasi tyylikkäästi unohtamatta käytännöllisyyttä.
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Abachi

Haapa

Lämpökäsitelty haapa

Tervaleppä
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Formula, laudemateriaali haapa
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FORMULA

– linjakas ja pelkistetyn tyylikäs
Harvia Formula on linjakas ja pelkistetyn tyylikäs saunasisustusmalli. Lauteiden materiaaliksi on valittavissa abachi, tervaleppä, haapa tai lämpökäsitelty haapa. Selkänojat ja
välisuojat ovat samaa puumateriaalia kuin lauteet.
Lauteiden syvyysvaihtoehdot ovat 400, 500 tai 600 mm. Laudepituudet räätälöidään
saunasi mittojen mukaan. Formula-sisustusmalliin kuuluu tarvittaessa myös päätytuki.
Lauteiden asentaminen on helppoa, koska lauteissa ei ole erillistä runkoa.
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Abachi

Haapa

Lämpökäsitelty haapa

Tervaleppä
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Scala-lauteet, materiaali lämpökäsitelty haapa, seinäpaneeli Effex-Ash

HARVIA • Saunan sisustaminen

SAU NAN S I S U STAM I S E E N

Lisää saunomisnautintoasi kiinnittämällä huomiota saunan
sisustuksen isoihin ja pieniin yksityiskohtiin. Harvian runsas
tuotevalikoima kattaa kaiken laadukkaista kiukaista turvalaitteisiin,
lasiovista kiuluihin sekä lämpö- ja kosteusmittareista
löylytuoksuihin.
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Paneelivaihtoehdot
Voit sävyttää paneeleita haluamasi sävyiseksi.
Vaalean ja tasaisen sävynsä vuoksi haapapaneeli
soveltuu sävytettäväksi parhaiten.
Kuusi, STP 15 x 95
Kuusipaneelimme on terveoksaista puuta. Kestävä ja pitkäikäinen
kuusi tuoksuu hyvälle ja säilyttää vaalean sävynsä myös vuosien
saatossa. Puun vuosikasvut tekevät paneelin pinnasta ilmeikkään.
Etenemä 85 mm.

Haapa, STP 15 x 70 (etenemä 60)
Haapa luo saunaasi raikkaan ja valoisan ilmeen. Pihkaamaton
haapa on valikoiman vaalein puu. Se säilyttää tasaisen värinsä ja
elää vain vähän kosteusvaihteluissa. Etenemä 60 mm.

STP 15 x 70

Tervaleppä STP 15 x 70 / STS 15 x 120
STS 15 x 120

Tervaleppä on kauniin punaruskea lehtipuu, joka soveltuu laudepuuksi perhekäytössä oleviin saunoihin. Materiaali vaatii jonkin verran hoitoa ja elää vuosien saatossa. Etenemä 60/110 mm.

Lämpökäsitelty haapa, STP 15 x 70
Lämpökäsitelty haapa säilyttää muotonsa hyvin vuodesta toiseen.
Puumateriaalin sävy on tumma ja sen tuoksu on miellyttävä. Voit
korostaa puun sävyä parafiiniöljykäsittelyllä. Etenemä 60 mm.

Fuma (Ventura-levy 300 x 600)
Fuma säilyttää hyvin vaalean sävynsä ja kestää hyvin kuumuutta
sekä kosteusvaihteluita.

Lämpökäsitelty Radiata-mänty, STS 15 x 140
Radiata on leveä, tummasävyinen paneelivaihtoehto, joka luo saunaan rauhallisen elegantin ilmeen. Etenemä 130 mm.
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Effex sauna-paneeli STS 14 x 112 x 2010
ASH Kuultavan harmaaksi pintavärjätty korkealaatuinen sormijatkettu oksaton mäntypaneeli. Paneeli on ympäripontattua.
Etenemä 100 mm.

Effex sauna-paneeli STS 14 x 112 x 2010
PEAT on ruskeansävyinen pintavärjätty korkealaatuinen sormijatkettu oksaton mäntypaneeli. Paneeli on ympäripontattua.
Etenemä 100 mm.

Effex sauna-paneeli STS 14 x 112 x 2010
SNOW on kuultovalkoiseksi pintavärjätty korkealaatuinen

sormijatkettu oksaton mäntypaneeli. Paneeli on ympäripontattua. Etenemä 100 mm.

Effex sauna-paneeli STS 14 x 112 x 2010
NATUR on korkealaatuinen sormijatkettu oksaton mäntypa-

neeli. Sopii hyvin sävytettäväksi. Paneeli on ympäripontattua.
Etenemä 100 mm.

Lämpökäsitelty rustiikkitervaleppä,
STS 15 x 120
Lämpökäsitellyn rustiikkitervaleppäpaneelin pinta on harjattu ja
se on sävyltään tumma. Saunan valaistus tuo elävän pinnan
kauniisti näkyviin. Etenemä 110 mm.

Savusaunapaneeli, STP 15 x 95
Savusaunapaneeli on värjättyä kuusipaneelia, joka tuo saunaasi perinteisen savusaunan lämmintä tunnelmaa.
Etenemä 85 mm.

Solide-paneeli, 24 x 305
Solide-paneeli on leveä kuusipaneeli, joka on halkaistu massiivisesta CLT-kuusilankusta. Leveä paneeli antaa rauhallisen
tunnelman saunaan. Sen vankka olemus kielii hirsisaunan hengestä. Etenemä 290 mm.

Tarkista puumateriaalien saatavuus tehtaalta. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Valitse kiuas tyylisi mukaan
Kiukaat

Kiuas viimeistelee saunatunnelman, joten sen on sovittava saunan henkeen. Lämmitysmuodon ja tehon lisäksi kiukaan valintaan
vaikuttaakin tyyli. Esimerkiksi käsittelemättömästä puusta valmistettujen lauteiden keskelle sopii näyttävä pilarimallin kiuas, jolloin
saunaan saadaan kauniit luonnon materiaalit esiin.
Kiukaan sijoitteluun saunassa on paljon mahdollisuuksia. Ohjauskeskusten ansiosta sähkökiuas voidaan nykyään upottaa alalauteen
läpi tai sijoittaa nurkkaan, kun kiuasta voi käyttää paneelista, joka
on tavallisesti sijoitettu saunan ulkopuolelle. Puukiukaiden sijoitteluun joustoa tuovat esimerkiksi suojaseinät, jotka pienentävät turvaetäisyyksiä ja tilan tarvetta.

Sinulle sopivat löylyt
Harvian kiuassuunnittelussa on huomioitu saunan erilaiset löylyt.
Jos nautit kipakan kuumista löylyistä, valitse pienen kivimäärän
kiuas ja heitä löylyä kivien päälle.
Pehmeämmistä löylyistä nauttivan kannattaa valita saunaansa
pilarimallin kiuas tai höyrystimellä varustettu Combi-kiuas. Pehmeämpien löylyjen salaisuus on matalankosteassa lämpötilassa.
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Tyylikästä & digitaalista ohjausta
Kiukaiden ohjauskeskukset

Sähkökiukaiden ohjauskeskukset tekevät saunomisesta – ja etenkin sen
valmistelusta – todella rentouttavaa. Harvian monipuolisesta ohjauskeskusvalikoimasta löydät sopivat mallit niin perinteisille kiukaille, combi-kiukaille kuin infrapunasaunoillekin.
Mallisto ulottuu luotettavasta, käsikäyttöisestä yhden kiukaan ohjauskeskuksesta järeämpiin digitaalisiin ohjaimiin, jolla hallitset kaikkia saunatilan
sähköistettyjä toimintoja – tuuletusta ja valaisua myöten. Voit myös säätää
lämpötilan sopivaksi juuri sinulle tai isommallekin saunojaryhmälle, tasan
sovitulla kellonlyömällä. Teknologian ansiosta sinä voit vain nauttia rentouttavasta lämmöstä ja valmiista saunaelämyksestä.
XENIO

Päivitä sauna ohjauskeskuksella
Ohjauskeskukselle on hyvä varata mahdollinen paikka jo saunan suunnitteluvaiheessa (kaapelivedot). Tämä mahdollistaa ohjauskeskuksen asentamisen ja käytön myös myöhemmin.
Ohjauskeskuksen asennuksen jälkeen voit tulevaisuudessa vaihtaa myös
pelkän kiukaan, mutta jatkaa sen ohjaamista tutulla keskuksella. Monipuoliset ominaisuudet ja taloautomaatioon liittäminen mahdollistavat eri
tilanteisiin soveltuvan käytön. Etäkäyttökin onnistuu jopa mobiililaitteella,
kunhan erilliset säädösten mukaiset turvalaitteet, kuten ovikytkimet ja kiukaan lisäturvalaitteet on myös huomioitu.
C 1 70V K K
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Pienten saunojen kiukaat
Teho: 2,3–9 kW • Saunan koko: 1,3–14 m3

G L OW C O R N E R

UNIO

Teho: 16–16,5 kW • Saunan koko: 6–13 m3

D E LTA

M2

LEGEND 150

Perhesaunojen kiukaat
Teho: 6,8–9 kW • Saunan koko: 6–14 m3

CILINDRO PLUS

G L OW

V I R TA

FORTE

Teho: 4,5–9 kW • Saunan koko: 3–18 m3

T H E WA L L

Teho: 21 kW • Saunan koko: 10–24 m3

T H E WA L L C O M B I

MODERNA

LEGEND 240

Suurten saunojen ja yhteisösaunojen kiukaat
Teho: 7–33 kW • Saunan koko: 6–66 m3

CILINDRO PRO

LEGEND

Teho: 31 kW • Saunan koko: 14–36 m3

V I R TA P R O

Lisää kiuasvaihtoehtoja löydät osoitteesta www.harvia.fi

PROFI
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Cilindron uusi sukupolvi
Cilindro Plus Spot®

Harvia Cilindro Plus -sähkökiuas on komea ja massiivisen kivimäärän
sisältävä pilarikiuas. Kiukaan ulkokuori jättää reilusti kivipintaa näkyville.
Löylyjen kipakkuutta voi säädellä heittämällä vettä joko suoraan kivipilarin päälle tai kiukaan kylkeen. Korkea kiuas on näyttävä laudeupotuksissa ja harjattu ruostumaton teräspinta antaa viimeistellyn tuntuman.
Kiukaat ovat varustettu uudella, kiukaaseen integroidulla ohjausyksiköllä, jota voidaan ohjata langattomalla Spot-ohjauskytkimellä (toimituksessa mukana).

Sauna päälle nappia painamalla
– langaton Spot-ohjauskytkin
Innovatiivisen Harvia Spot-ohjauskytkimen avulla Cilindro Plus Spot
-kiukaan käyttö on helppoa ja turvallista. Langattomassa Spot-kytkimessä ei ole näkyviä kaapeleita ja asennus on helppoa. Roisketiiviinä
Spot-ohjauskytkin on asennettavissa saunaan tai kiukaan valittömään
läheisyyteen pesuhuoneeseen.
Tyylikkäästä ja valaistusta ohjauskytkimestä kiuas on helppo käynnistää
tai sammuttaa yhdellä kevyellä painalluksella. Ohjauskytkimen merkkivalot ilmaisevat käyttötilan. Kiukaan päälläoloaika voidaan säätää
(2h/4h/6h).
Radiosignaalin kantama on 5–10 m riippuen seinien rakenteesta. Spot
toimii paristovirralla.

CILINDRO PLUS SPOT
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Harvialta saat
lasiovet ja -seinät
myös mittojen mukaan.
Kysy tarjous:

offers@harvia.fi

Yhtenäistä saunasi ilme
Lasiseinät ja -ovet

Harvian lasituotteilla saat saunaasi pehmeää valoa ja avaruutta. Ne tekevät
sauna- ja kylpyhuonetilasta yhtenäisen ja tunnelmallisen valoisan. Saunastasi tulee
yksilöllinen ja esteettisen kaunis. Harvian lasituotteet on kehitetty erityisesti saunakäyttöön ja ne ovat helppoja asentaa. Materiaali on karkaistua 8 mm:n turvalasia.
Räätälöity lasiseinä
Räätälöity lasiseinä saunan ja kylpyhuoneen välillä lisää avaruutta. Lasiseinä toteutetaan saunasi mittojen mukaan. Kysy tarjous tehtaalta. Lasiseinät saatavilla joko karmien
kanssa tai ilman karmeja.

Lasiovi
Harvian lasiovivalikoima on laaja: valittavana on useita värejä, kokoja ja karmivaihtoehtoja. Oven tiivisteen ansiosta lämpö ei karkaa saunasta pesuhuoneen puolelle ja ovi
sulkeutuu miellyttävän pehmeästi. Oven lasin väriksi voit valita savunharmaan, pronssin, kirkkaan tai satiinin. Ovenkarmi on joko mäntyä, haapaa, tervaleppää tai alumiinia.
Kahva on vakiona kromattu nuppivedin. Vaihtoehtoisesti on saatavilla pitkä vedin, jonka
puumateriaali on haapaa, tervaleppää tai lämpökäsiteltyä haapaa.
Ovikokoja 8 x 21 ja 9 x 21 suosittelemme käytettäväksi kodinhoito- ja pesuhuoneiden
ovina. Satiinipintainen ovi sopii hyvin välioveksi, sillä sen mattapinta estää näkyvyyden
huoneesta toiseen. Asennettaessa välioveksi karmi jätetään muutama sentti irti lattiasta.

Alumiinikarmiovi
Harvian alumiinikarmiovi on erinomainen ratkaisu höyryhuoneen tai saunan oveksi. Se
on suunniteltu olosuhteisiin, joissa materiaaleilta vaaditaan hyvää kosteuden kestoa.
Ovikokonaisuudessa alumiiniset karmit ovat väriltään harmaat, valkoiset tai mustat.
Tiivisteen ansiosta höyry ja lämpö eivät karkaa höyryhuoneen tai saunan ulkopuolelle.
Alumiinikarmiovi on pitkäikäinen ja kestävä ratkaisu.
Alumiinikarmiovi asennetaan piiloruuvein ilman mitään näkyviin jääviä ruuvinkantoja.
Lopputulos on tyylikäs ja huoliteltu. Oven lasin värivaihtoehtoina on pronssi, savunharmaa, kirkas ja satiini. Harvia-alumiinikarmiovi on saatavana yksittäisenä sekä parilasiovena.
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Legend-lasiovi
Legend-lasioven ulkonäkö liittyy nimensä mukaisesti rustiikkisiin Legend-kiukaisiin.
Oven karmit ovat mustaksi sävytettyä mäntyä, ja kahva on mustaksi sävytettyä lehtipuuta.
Oven lasin värinä voi olla kirkas, pronssi, savunharmaa tai satiini. Legend-lasiovi on
saatavana kaikkina vakiokokoina 7 x 19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 ja 9 x 21. Ovi on saatavana myös mustalla alumiinikarmilla.

Lukittava lasiovi
Lukittava lasiovi soveltuu mm. pukuhuoneen tai wc-tilojen oveksi. Ovea on saatavana kahta kokoa: 7 x 21 (karmimitta 690 x 2090 mm) ja 9 x 21 (karmimitta 890
x 2090 mm).
Karmi on joko mäntyä tai alumiinia. Lasin väri on satiini. Toimitussisältöön kuuluu
puuvalmis 42 x 92 mm:n karmi tai alumiinikarmi 42 x 60 mm, silikonitiiviste karmissa, turvalasi, kromatut saranat ja lukkorunko (painike ja lukko eivät sisälly toimitukseen). Karmit asennetaan muutaman sentin irti lattiasta. Huomioi lattian kaadot
ja varmista, että ovi mahtuu aukeamaan ja ettei lasi ota kiinni lattiaan.

Alumiinilistasetti
Alumiinilistasetillä viimeistelet alumiinikarmioven asennuksen. Listasetti on saatavana kaikkiin vakiokokoisiin lasioviin ja myös parilasioviin. Yläkarmiin tuleva lista on
mitoitettu ovenkarmin mukaan, sivuille tulevat listat ovat 2200 mm pitkiä ja lyhennettävissä kohteen mukaan.

Valitse näistä!
LASIVAIHTOEHDOT
Pronssi

Savunharmaa

Kirkas

Satiini

Mänty

Tervaleppä

Haapa

Musta mänty

KARMIVAIHTOEHDOT

Harmaa
alumiini

Valkoinen
alumiini

Kahvat: Vakiona kromattu nuppivedin.
Vaihtoehtoisesti saatavilla pitkä vedin.
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Formula-laude, tervaleppä

Varmista turvalliset löylyt
Suojavarusteet ja turvakytkimet

Turvallisuuden tunne parantaa saunomiskokemusta huomattavasti. Rentoutuminen on helpompaa, kun saunassa liikkumista ei tarvitse varoa. Turvallisuuden merkitys korostuu etenkin lapsiperheissä ja yleensä se onkin saunan
tärkeimpien asioiden joukossa. Pienet lapset nauttivat saunan lämmöstä usein
siinä missä aikuisetkin, mutta he harvoin malttavat istua pitkään paikoillaan
ja silloin vaaratilanteet voivat yllättää. Myös iäkkäämpien saunojien kohdalla
turvallisuus on hyvin tärkeä osa saunaa.

Välty tapaturmilta oikeilla valinnoilla
Turvallisuus on olennainen ja tärkeä osa saunakokemusta. Harvian valikoimasta löytyykin kattavasti erilaisia turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. Näitä ovat
esimerkiksi:
Kiukaan suojakaide on kiukaan ympärille asennettava puinen kaide, jonka
tehtävänä on yksinkertaisesti estää kiukaan ja saunojan väliset kontaktit. Turvallisuuden lisäksi suojakaide luo saunaan näyttävyyttä ja siksi suosittelemme
asentamista jokaiseen saunaan. Kuka tahansa saattaa horjahtaa noustessaan
lauteilta löylyjen jälkeen.
Kiukaan suojaseinä kiinnitetään suoraan kiukaan kylkeen. Kiukaan muotoja
mukaileva seinä tekee kokonaisuudesta linjakkaamman. Suojaseinä pienentää
suojaetäisyyksiä, jolloin kiuas voidaan asentaa paloturvallisesti lähemmäksi
saunan seinää tai lauteita. Kiuasmallista riippuen suojaseiniä voidaan kiinnittää yksi tai kaksi.
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Turvakytkin

Turvakytkin asennetaan kiukaan yläpuolelle. Kytkin valvoo sähkökiukaan toimintaa aina kun kiuas on päällä. Mikäli turvalaitteen päälle putoaa jotain ylimääräistä, se katkaisee virran välittömästi ja estää kiuasta käynnistymästä.
Kiukaan ohjauskeskus on myös hyvä tapa vaikuttaa turvallisuuteen.
Erillisen ohjauskeskuksen, digitaalisen ohjauspaneelintai langattoman
Spot-ohjauskytkimen sijoittelulla voit varmistaa, että esim. lapset eivät
saa käännettyä kiuasta päälle vahingossa. Harvian mallistosta löytyy
myös lapsilukollisia kiuasmalleja perinteisistä, kiinteillä käyttöktkimillä
varustetuista malleista.

Suojavarusteet viimeistelevät designin
– tunnelmaa valaistuksella
Saunan design ja turvallisuus eivät ole toisiaan poissulkevia. Parhaimmillaan ne tukevat toisiaan. Suojavarusteiden selkeä ja linjakas muotoilu sopivat hyvin tämän hetken saunatrendeihin.
Vielä lisää tunnelmaa ja näyttävyyttä saat, kun valitset valaistun suojakaiteen tai varustat lauderatkaisun osaksi rakennetun suojakaiteen
LED-valonauhalla.
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Luo saunaasi tunnelmaa valaistuksella
Saunan valaistus

Saunavalaisimet
Valitse kahdesta värivaihtoehdosta: teräs tai musta. Tyylikkäässä saunavalaisimessa on yhdistetty terästä ja puuta. Mitat ovat 230 x 180 x 90 mm
(leveys x korkeus x syvyys). Pakkaus sisältää sekä valaisimen että varjostimen. Suojausluokka IP44, polttimo E14 (max. 40 W) ei sisälly toimitukseen.

LED-valolista
LED-valoilla toteutetulla epäsuoralla valaistuksella luot lämmintä tunnelmaa saunaan. LED-valolista sopii hyvin integroitavaksi saunan lauteisiin,
esimerkiksi selkänojaan tai ylälauteen etureunaan. Valolista räätälöidään
lauteiden mukaan. LED-valojen suurin sallittu asennuskorkeus saunassa
on 1600 mm. Toimitus sisältää valolistat, yhdyskaapelit muuntajalle, riviliittimen ja muuntajan (230 V/12 V). Muuntaja tulee asentaa IP44-luokiteltuun rasiaan ja korkeintaan 500 mm korkeuteen lattiasta. Yksi muuntaja
riittää 10 m valonauhalle.

Valaistu suojakaide
Harvia valaistut suojakaiteet lisäävät valon lisäksi saunojien turvallisuutta. Suojakaiteen LED-valonauha valaisee näyttävästi kiukaan kivimassan.
Lämpökäsitellystä haapapuusta muotoillut kaiteet luovat tyylikästä ja miellyttävää kosketuspintaa saunasisustukseen.
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Valaistu upotuskaulus
Valaistu upotuskaulus on täydellinen pari kiukaalle laudeupotuksissa.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu upotuskaulus toimii myös lämpösäteilysuojana, minkä ansiosta upotusaukko tehdään vain hieman kiuasta suuremmaksi, jolloin kokonaisuus näyttää yhtenäiseltä. Alhaalta nouseva led-valo korostaa kivien murrettuja pintoja ja löylyn heittäminen saa
aivan uutta näyttävyyttä.

Valaistu kiulu – löylyveden näyttävä astia
Harvian valaistu kiulu on moderni ja käytännöllinen astia löylyvedelle. Se
luo tunnelmallista valoa saunaan, juuri sinne missä sitä tarvitaan. Valaistun kiulun voi joko upottaa lauteeseen tai asentaa lauteen päälle – näin
kiululla on myös aina oma paikkansa saunassa. Alustan LED-valonlähde
valaisee kiulun tasaisesti ja kiulu antaa pehmeää valoa myös ympäristöönsä. Kiulu on valmistettu valoa tehokkaasti hajottavasta optisesta muovista.
Kiulu voidaan helposti nostaa alustalta täyttöä ja puhtaanapitoa varten.
Erillisen alustan vuoksi myös valaisimen sähköosat ovat täysin suojassa.

Luminous-kuituvalot – tyylikäs valaistusratkaisu
Harvia Luminous -malliston kuituvaloilla voidaan luoda tyylikkäitä valaistusratkaisuja saunoihin ja höyryhuoneisiin. Taipuisalla kuidulla voidaan
luoda kaunis tähtitaivas tai graafinen kuvio saunan kattoon tai seiniin. Luminous-kuituvalaistus on saatavana erilaisina kokoonpanoina.
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Lauteet lämpökäsiteltyä mäntyä,
lisävarusteena Autodose-löylyautomaatti

Viimeistele saunomiskokemuksesi
Lisävarusteet

Upotuskaulukset kiukaille
Tyylikkäästi viimeistellyn upotuskauluksen avulla sijoitat kiukaan lauderakenteisiin näyttävästi ja huolitellusti. Upotuskaulus on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Katso lisätietoja kiuaskohtaisista upotuskauluksista osoitteesta www.harvia.fi.

Saunakaiuttimet
Harvian saunakaiuttimilla saat lisää tunnelmaa saunaasi. Liittämällä kaiuttimet musiikkilaitteisiisi voit nauttia haluamastasi musiikista saunatilassa.
Harvian saunakaiuttimet ovat täysin vedenpitäviä ja sopivat hyvin kosteisiin tiloihin, sillä niiden IP-suojausluokka on IP65. Värivaihtoehtona valkoinen tai teräs. Muista suunnitella johdotus ennen paneloinnin aloittamista.
Vinkki! Asentamalla kaiuttimet myös pesu- ja pukuhuoneeseen saat musiikin jatkumaan tilasta toiseen.

Kiviseinä
Harvia-kiviseinän avulla luot saunastasi tyylikkään kokonaisuuden edullisesti ja vaivattomasti. Kiviseinä on valmis elementti, jonka voit kiinnittää
esimerkiksi kiukaan taakse tai verhota vaikka kulmauksen. Kiviseinän voit
kiinnittää helposti suoraan paneloinnin päälle. Kiviseinän keraaminen laatoitus on laadukasta kivijäljitelmää. Alumiiniset kiskot antavat ryhdikästä
ilmettä saunaasi. Kiviseinä on yksityiskohta, joka kerää katseet. Tuotteen
koko on leveys 534 x korkeus 2040 x syvyys 15 mm.
Kiviseinän alaosan harjatun teräksen läpi kiinnität seinämallin sähkökiukaan helposti ja samalla tyylikkäästi.
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Lasinen suojaseinä seinämallin kiukaalle
Harvia lasinen suojaseinä (HSW5L/HSW5) on suositeltava tapa lisätä saunojien turvallisuutta seinään asennettavan kiukaan ympärillä. Upean ja ilmavan näköinen Opti White -lasista valmistettu suojaseinä viimeistelee
saunasisustuksesi. Suojaseinän lasi on karkaistu, mikä tekee siitä turvallisen käyttää. Suojaseinä heijastaa pehmeän LED-valon kauniisti ja viimeistelee saunasisustuksen tunnelman. Suojaseinä on saatavana myös ilman
valaistusta.

Upotuskaulus seinämallin kiukaalle
Harvia Upotuskaulus seinämallin kiukaille HSW1 on täydellinen pari esim.
The Wall E ja EE -kiukaalle laudeupotuksissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu upotuskaulus toimii myös lämpösäteilysuojana. Upotusaukko tehdään vain hieman kiuasta suuremmaksi, jolloin kokonaisuus
näyttää yhtenäiseltä.

Autodose-löylyautomaatti
Unohda kiulu ja kauha, tässä tulee löylyautomaatti. Istu tai makaa rauhassa lauteilla, vesi sihahtaa kiukaalle napin painalluksella – tuoksun kanssa
tai ilman. Kylpyläsaunat hyötyvät tasaisesta ilmankosteudesta ja yksinkertaisesta löylynheittokäytännöstä.
Laite koostuu pääyksiköstä ja painikkeista. Toimitukseen sisältyy 1 painike
vedelle ja 1 painike vesi-tuoksuseokselle. Laite toimii joko automaattisesti tietyin väliajoin tai silloin, kun painikkeita painetaan. Kun laite on automaattitilassa ja vettä syötetään painiketta painamalla, syöttövälin ajanlasku alkaa alusta.

Design-putkisto Autodose-löylyautomaattiin
Tyylikäs ja moderni Autodose design- löylyvesiputkisto asennetaan kiukaan yläpuolelle. Huomaamaton erikoissuutin ohjaa löylyveden laajalle
alueelle ja tarjoaa upean löylynautinnon.
Design-putkiston pelkistetty ulkoasu soveltuu erilaisiin saunasisustuksiin.
Putkisto on myös integroitavissa saunan seinäpaneelin läpi, jolloin putkistoja ei jää näkyviin ja saunan ulkoasu säilyy siistinä.
Design-putkisto soveltuu erikokoisille kiukaille, sen etäisyys säädettävissä
kiukaan koon mukaan. Design-putkisto on yhteensopiva Harvia Autodose-löylyautomaatin kanssa, mutta käytettävissä myös ilman (vaatii erillisen
vedenohjauksen).
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Pienillä asioilla
suurenmoisia tunnelmia
Saunatarvikkeet ja -tekstiilit
Legend-saunatarvikkeet
Legend-saunatarvikevalikoimaan kuuluu kiulu, kauha, lämpömittari, puunkantoteline ja naulakko. Kiulussa, kauhassa ja puunkantotelineessä on puiset kädensijat, jotka eivät kuumene saunan lämmössä.
Lämpömittari ja naulakko on tehty lämpökäsitellystä haavasta ja viimeistelty mustasta teräksestä tehdyillä yksityiskohdilla. Kaikissa Legend-saunatarvikkeissa on käsityöläisyyden henkeä.

Saunatarvikesetti
Harvia Saunatarvikesetti sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiulun ja kauhan sekä selkeänäyttöisen kosteus- ja lämpömittarin. Harvian saunasetti sopii saunaan kuin löylyvesi kiukaalle – ja
viimeistelee saunasi tyylikkään sisustuksen. Ruostumaton teräs kestää
hyvin kosteuden ja lämpötilan vaihtelun ja on siksi pitkäikäinen materiaali kovassakin käytössä. Kädensijat ovat kuumentumatonta puuta,
johon on miellyttävä tarttua. Harvian saunasetti on myös laadukas
lahjaidea.

Löylykiulu
Harvian puiset löylykiulut (4 / 7 l ) ja sanko ovat viimeisteltyä laatutyötä. Muovinen sisäosa pidentää astian käyttöikää ja helpottaa puhdistusta.

Löylykauha
Puisen löylykauhan voi halutessaan käsitellä saunan puupinnoille sopivilla tuotteilla. Kauhan pituus 36 / 48 cm. Kauhan päässä on lenkki
tuotteen ripustusta varten. Annathan kauhan kuivua aina saunakerran
jälkeen.

Löylytuoksut
Harvia Löylytuoksu on tunnelmanluoja, joka tarjoaa toinen toistaan
ihanampia elämyksiä. Eteerisiä öljyjä sisältävällä Harvian löylytuoksulla
loihdit saunaasi juuri sellaisen olotilan, kuin sillä hetkellä kaipaat. Valikoimasta löydät tuoksut eucalyptus, sitrus, koivu, mänty, piparminttu
ja omena.

Askeljakkara
Askeljakkaran materiaali on tervaleppää. Voit käsitellä jakkaran saunan puumateriaaleille tarkoitetuilla tuotteilla.

Vinkki!

Sauna Care Set
Hoitamalla puupintoja säännölliseti pidennät saunasi käyttöikää. Harvia Sauna Care Set on suunniteltu saunan puupintojen hoitoa sekä
saunatilojen puhdistamista varten. Setti sisältää saunan puhdistusainetta, parafiiniöljyä sekä pesu-/levityssienen, suojakäsineet ja hiomapaperia.
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Toimiva ja kaunis saunatekstiili
kruunaa saunaelämyksen

Harvia by Luhta -saunatekstiilit
Harvia on mahdollistanut miellyttäviä saunakokemuksia jo 70
vuoden ajan. Saunassa ihmiset ovat luonnollisen rentoutuneita, yhdenvertaisia ja nauttivat elämänsä virkistävimmistä hetkistä. Yhdessä Luhdan kanssa Harvia takaa täydellisen saunakokemuksen saunatekstiileillä, jotka ovat yksinkertaisen tyylikkäitä ja
kestävät aikaa. Saunatekstiileillä pesuhuoneen ja saunan ilmeen
uudistaminen on vaivatonta ja nopeaa.
Vohvelipintainen, laadukas pellavapuuvilla on miellyttävän tuntuinen iholla ja antaa saunatekstiileille modernin, luonnollisen
ulkomuodon. Harvia by Luhta -malliston saunatekstiilit kuivuvat
nopeasti käytön jälkeen ja säilyttävät käyttöominaisuutensa ja
värinsä erityisen hyvin. Lämpötilasta ja kosteudesta riippumatta
Harvia by Luhta -saunatekstiilit tuntuvat aina miellyttävältä ihoa
vasten.

75% puuvilla, 25% pellava, pesu 60°

PY YHE

SAC80303
80 x 160 cm

K I E TA I S U P Y Y H E

SAC80304
70 x 150 cm

L AU D E L I I N A S E T T I

(2 kpl)
SAC80301
45 x 50 cm

S AU N AT Y Y N Y

SAC80300
22 x 40 cm

L AU D E L I I N A

SAC80302
45 x 150 cm
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I N F R AP U NA SAU NAT JA H Y B R I D I SAU NAT

Yhdistimme innovatiivisen terveyttä edistävän infrapunateknologian
ja suomalaisen designin helposti koottavaan muotoon. Harvian
infrapunasaunat tuovat hyvinvoinnin luksusta kotiin, kylpylöihin,
kuntosaleille ja kaikkialle, missä ihmiset haluavat kokea täydellistä
kehon ja mielen harmoniaa.
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Harvia Radiant
-infrapunasauna
Infrapunasaunan lämpö perustuu lämpöelementteihin, jotka tuottavat pitkäaaltoista, kuivaa lämpöä. Se vaikuttaa syvälle kudoksiin, minkä ansiosta sillä on
monia hyviä vaikutuksia. Lämpö on samanlaista hyvää lämpöä, jota aurinkokin tuottaa, siksi infrapunasaunan ja kirkasvalolaitteen käytöllä on yhteneväisiä
vaikutuksia.

Investoi itseesi – terveyteen ja hyvään oloon
Infrapunalämpöä käytetään hoitomuotona sairaaloissa ja hyvinvointikeskuksissa, koska sen terveysvaikutukset tiedostetaan hyvin. Infrapunalämmöllä on
samankaltaisia vaikutuksia kuin liikunnalla. Se lisää ja stimuloi verenkiertoa,
rentouttaa lihaksia, polttaa kaloreita, poistaa ja lievittää stressiä sekä rentouttaa fyysisesti ja henkisesti. Koska infrapunalämpö virkistää ja kiihdyttää elintoimintoja, on se myös erinomainen lämmittelymuoto ennen liikuntasuoritusta.
Liikunnan jälkeen lämmöllä on puolestaan palauttava ja rentouttava vaikutus.

SGC1210BR

Harvia Radiant -infrapunasaunaa voi käyttää päivittäin. Sopiva kesto yhdelle
käyttökerralle on noin 30 minuuttia. Lämpötila on säädettävissä maksimissaan
65 asteeseen. Jotta infrapunasaunan käytön monipuoliset, positiiviset vaikutukset saa hyödynnettyä, Harvia suosittelee infrapunasaunan käyttöä noin kolme kertaa viikossa. Koska korkeammissa lämpötiloissa hikoilu on infrapunasaunassa voimakasta, muista juoda vettä sekä ennen että jälkeen käyttökerran.

Pikaohje Radiant-infrapunasaunan käyttäjälle:
• Suojaa infrapunasaunan penkit ja lattia pyyhkeellä.
Hikoilu on infrapunasaunassa voimakasta, joten penkit ja
lattia kannattaa suojata iholta erittyvältä kosteudelta.
• Pidä ilmanottoaukot käytön aikana auki. Tehokas
ilmankierto takaa, että lämpöelementit ovat
päällä taukoamatta ja hyvää lämpöä syntyy kokoajan.
• Infrapunasaunan lämpö vaikuttaa parhaiten
paljaaseen ihoon. Esim. pyyhkeeseen kietoutuminen
estää osittain hyvän lämmön välittymisen kudoksiin.
• Juo paljon vettä. Infrapunasaunan kuivassa lämmössä
nestettä haihtuu kehosta paljon.
• Sopiva kesto yhdelle käyttökerralle on n. 30 minuuttia.
Ota mukaan lukemista ja laita infrapunasaunan soittimeen
mielimusiikkia. Varaa hetki rentoutumiselle.
• Nauti miellyttävästä lämmöstä!

SGC0909

•
•
•
•
•
•

SGC1210
1200

455 x 880

455 x 1120
1050

900

•
•
•
•
•
•

4 lämpöelementtiä
tilaa yhdelle henkilölle
koko 900 x 900 x 1910 mm (l x s x k)
paino 82 kg
Teho 1340 W
sulakekoko 10A, maadoitettu pistorasia

SGC1210BR

900

SGC0909BR

SGC0909BR

SGC1210BR

SGC0909BR

5 lämpöelementtiä
tilaa kahdelle henkilölle
koko 1200 x 1050 x 1910 mm (l x s x k)
paino 117 kg
Teho 1820 W
sulakekoko 16A, maadoitettu pistorasia
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Hybridisauna Solide-lauteilla,
paneelina kuultovalkoinen kuusi

Hybridisauna
Hybridisaunalla tarkoitetaan perinteisen saunan ja infrapunasaunan yhdistämistä
samaan tilaan. Olemassa olevasta saunasta saa tehtyä helposti ja edullisesti hybridisaunan. Käänny Harvian saunasuunnittelijoiden puoleen kun haluat uudista saunasi
moderniksi ja terveysvaikutteiseksi hybridisaunaksi.

Hybridi yhdistää saunan lämmön ja
infrapunan terveysvaikutukset
Infrapuna lämmittää lihaksia ja kehoa nopeammin ja tehokkaammin kuin perinteinen sauna. Perinteisen saunan korkeampi lämpötila takaa puolestaan lempeän löylykokemuksen.
Hybridisaunassa, jossa löylyttelijä nauttii samanaikaisesti sekä kiukaan löylyistä että
infrapunan lämmöstä, löylylämpötila on maksimissaan 70 astetta. Hybridisaunassa
voi nauttia kipakoista löylyistä korkeammassa lämpötilassa kytkemällä infrapunasäteilijät pois päältä. Mikäli löylyn sijaan saunoja kaipaa vain rentouttavaa infrapunahoitoa, hän voi valita saunomismuodokseen infrapunasaunan. Hybridisauna kokoaa
kaikki saunomisen muodot yhteen hyvän olon keitaaseen.

Katso lisätietoja hybridisaunoista osoitteesta www.sentiobyharvia.fi
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K Y LPY H U O N E SAU NAT

Haave omasta saunasta on helppo toteuttaa. Harvian
kylpyhuonesaunat ovat nimensä mukaisesti suunniteltu erityisesti
kylpyhuoneen kosteisiin ja pieniin tiloihin. Selkeistä elementeistä
koostuva sauna on asennettavissa märkätilaan kätevästi ilman
ammattimiesten apua jopa muutamassa tunnissa. Sinun ei
tarvitse hakea rakennuslupaa, laajentaa kylpyhuonettasi, muuttaa
ilmanvaihtoa tai uusia kosteuseristeitä.
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Hyvä tietää:
• Pieni koko mahdollistaa asentamisen rajalliseen tilaan,
jopa kylpyammeen paikalle.
• Selkeistä elementeistä koottava sauna on nopea asentaa.
• Ei tarvitse rakennuslupaa. Asunto-osakeyhtiöissä kylpyhuonesaunan asentamiselle on haettava muutoslupa.
• HUOM! Kun kylpyhuonesauna asennetaan
pesuhuoneeseen (tilaan, jossa on ilmanvaihto),
ei sauna vaadi erillistä ilmanvaihtoa
• Mikäli kylpyhuonesauna halutaan liittää kiinteästi
ilmanvaihtoon, tulee huolehtia, että myös saunaa
ympäröivällä tilalla on oma poistoilmanvaihto.
• Kylpyhuonesaunan runko on valmistettu veden-,
kosteuden- ja lämmöneristävästä erikoislevystä.
• Kiuas liitetään pistokkeella kylpyhuoneen maadoitettuun
pistorasiaan (sulake 16A), sähköasentajaa ei tarvita.
• Lisätietoa tuotteista www.harvia.fi

H A R V I A • Ky l py h u o n e s a u n a t
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Sauna nykyiseen kylpyhuoneeseesi
Kiireisen työpäivän jälkeen kaipaa rentouttaviin löylyihin. Leppoisa levähdys saunan lauteilla antaa uutta
voimaa ja hyvänolontunteen. Haave omasta saunasta on helppo toteuttaa. Harvian kylpyhuonesaunat
ovat nimensä mukaisesti suunniteltu erityisesti kylpyhuoneen kosteisiin ja pieniin tiloihin.
Kylpyhuonesauna sopii nykyiseen kylpyhuoneeseesi. Sinun ei tarvitse laajentaa kylpyhuonettasi, muuttaa
ilmanvaihtoa tai uusia kosteuseristeitä. Kylpyhuonesauna ei vaadi rakennuslupaa, sillä se luokitellaan kalusteeksi. Asunto-osakeyhtiöissä kylpyhuonesaunan asentamiselle on haettava muutoslupa.
Kylpyhuonesauna asennetaan märkätilaan. Se on rakenteeltaan erillinen, kantava ja tiivis yksikkö, jota ei
kiinnitetä ympäröiviin rakenteisiin. Kylpyhuonesaunan runko on valmistettu veden-, kosteuden- ja lämmöneristävästä erikoislevystä, joka sopii sellaisenaan hyvin suihkuseinäksi.

Saunasi on nopeasti käyttövalmis
Selkeistä elementeistä koostuva kylpyhuonesauna on asennettavissa kätevästi ilman ammattimiesten
apua jopa muutamassa tunnissa. Kylpyhuonesauna toimitetaan asennusvalmiina elementteinä. Toimitukseen sisältyvät kaikki tarvittavat osat runkoelementeistä löylykauhaan. Kylpyhuonesaunan runkoelementit nostetaan yksitellen paikoilleen takaseinästä aloittaen, elementit liitetään toisiinsa ja saumat tiivistetään silikonilla. Sähkötyöt rajoittuvat käytännössä siihen, että kiukaan pistoke liitetään kylpyhuoneen
maadoitettuun pistorasiaan, joten sähköasentajaa ei tarvita. Voit hoitaa asennuksen itse tai kysyä jälleenmyyjältä asennuspalvelua.
Kaikki Harvia-kylpyhuonesaunat valmistetaan Harvian saunatehtaalla Muuramessa. Tuotannossa käytetään hyväksi todettuja, korkealaatuisia materiaaleja. Kaikki saunat tarkastetaan ennen toimitusta.

Huomioi nämä asennuksessa:
• Saunojen korkeus on 2080 mm säätöjalkojen kanssa. Asennusta varten tarvitaan
korkeussuunnassa 100 mm asennusvaraa.
• Huoneen vähimmäiskorkeus on kuituvalojen kanssa 2250 mm
• Mallista riippuen sivu- ja syvyyssuunnassa tulee jättää asennusvaraa n. 20 mm
Huom! Vapaa tila mitataan kylpyhuoneen kapeimmasta kohdasta.
• Sauna tulee asentaa hyväksyttyyn märkätilaan.
• Katso tarkemmat tiedot tuotteen asennusohjeesta.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Poikkileikkaus rakenteesta
6.

1. Kylpyhuoneen seinä
2. Kosteuseriste +
pintamateriaali/kaakeli
3. Tuuletusväli n. 20 mm
4. Saunan runkoelementti,
eristävä, 30 mm
5. Paneelien tuuletusväli, 9 mm
6. Puupaneelielementti
7. Roiskehelma
30 mm

1480
1400

Vedenkestävä runko
ilman kylmäsiltoja
Ilmatiivis höyrysulku
Koko tilaa ympäröivä
saumaton vesieristys
Lasijulkisivu avartaa kylpyhuonetta molempiin suuntiin
Vaihdettavat puuosat
Kiuas liitetään pistotulpalla
maadoitettuun pistorasiaan
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Harvia SmartFold
-kylpyhuonesauna
Kylpyhuoneen neliöt tehokäyttöön

Tästä alkaa kylpyhuoneen tilankäytön aikakausi. Harvian uusi kokoontaittuva ja
muunneltava kylpyhuonesauna SmartFold käyttää lattiatilaa vain tarpeen mukaan. SmartFold on todellinen elämänkaarisauna, joka sopii kaikille käyttäjille,
kaikkiin elämänvaiheisiin.

Säästyville neliöille on aina käyttöä

Kun sauna on kokoontaitettuna, pesutilojen puolelle on helppo järjestää määräysten mukainen pyörähdystila. Perinteiseen saunaratkaisuun verrattuna tilaa
säästyy jopa useita neliömetrejä. Märkätilojen neliöt ovat suhteellisen kalliita
rakentaa, joten voi olla kannattavampaa hyödyntää säästyvä tila muissa huoneissa. Harvia SmartFold mahdollistaa kylpyhuoneen käyttämisen tehokkaana
kodinhoitotilana. Pyykkitelineelle, silitysraudalle tai vaikkapa huonekasvien mullanvaihdolle vapautuu mukavasti tilaa, kun puolet saunan lattianeliöistä otetaan
lisätilaksi.

Kaikille käyttäjille esteetön sauna

Nuoren perheen arki helpottuu tilansäästön ansiosta, mutta myös esteettömyys ja seniorikäyttäjät on huomioitu. Kun
lauteet jätetään yläasentoon, saunaan pääsee pyörätuolilla ja jos tavanomaisen saunan lauteille kiipeäminen tuottaa
vaikeuksia, SmartFold-saunan ylälauteen voi jättää ylös ja nauttia lämmöstä alalauteella.
Erityisesti tätä saunaa varten suunniteltu kiuas antaa lämpöä alhaalta asti. Kiukaan teho on 3,6 kW (230 V 1N~) ja
se liitetään pistotulpalla kylpyhuoneen maadoitettuun pistorasiaan – tämä antaa joustoa myös sähkösuunnitteluun.
SmartFold on energiatehokas: maltillisen kiuastehon ja tilavuuden sekä tehokkaan eristyksen ansiosta sähköä säästyy käytössä jopa 40% perinteiseen saunaratkaisuun verrattuna. Turvalaitteet pitävät huolen siitä, että kiuas kytkeytyy
päälle vain silloin, kun sauna on avattuna. Taittomekanismin käyttö on helppoa ja SmartFold on kokoontaitettunakin
tyylikäs.
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Vakiotoimitussisältö:

Lisävaihtoehdot:

•
•
•
•

Harvia Unio -kiuas
LED-valonauha
Yläsäleikkö (lämpökäsitelty haapa)
saunatarvikesetti, ruostumaton teräs
(sis. kiulu, kauha, lämpö-/kosteusmittari).
• Lauteiden materiaali lämpökäsitelty haapa,
panelointi haapa STP 70x15

• panelointi
(lämpökäsiteltyä haapaa)
• nousukaide
• lisäkaide saunan ulkopuolelle

1200 mm
600 mm

Saranointi

1200 mm

Vedenkestävä runko
ilman kylmäsiltoja

0

120

Ilmatiivis höyrysulku

Kiuas liitetään pistotulpalla maadoitettuun pistorasiaan

SF1212LSF1212L
1200

SF1212RSF1212R

0

120

1200

1200

1200

1200

1200

1200

600

1200

1200

600

1200

1200

1200

1200

600

1200

1200

600

1200
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Harvia Sirius
-kylpyhuonesauna
Harvia Sirius on tyylikäs ja moderni saunamalli, jossa on
paljon lasipintaa. Pienimmässäkin mallissa lauteen leveys on yli metrin, joten kaksikin kylpijää mahtuu nauttimaan
Vega Compact ‑kiukaan löylyistä. Saunassa on kaksi laudetasoa ja askeljakkara. Vakiotoimituksessa sekä Formula-lauteiden että paneloinnin materiaalina on tervaleppä.
Saunaan on saatavana useita puumateriaalivaihtoehtoja ja
sisustukseksi on vaihdettavissa Harvia Exclusive -laudemalli. Saunan vedenkestävä ulkoseinä toimii sellaisenaan tarvittaessa suihkuseinänä. Ulkoseinä on mahdollista tapetoida
tai kaakeloida. Sirius-saunan kulmamalli mahtuu helposti
ahtaankin kylpyhuoneen nurkkaan.
SC1111K

1900

Lisävaihtoehdot:

Harvia Sirius, suora- ja nurkkamalli

H = 900

H = 900

H = 900

675

475

620

620

675

1440

1440

H = 900

H = 900

H = 500

H = 500

H = 900

771

771

H = 300

SC1412K

1240

1240

H = 500

H = 500

H = 300

1240

H = 900
1140

H = 500

H = 500

66
3

00

966

66
3

=3

766

=3

H

00

H

00

766

3
66

666

=3

=3

H

H

00

00

66
3

=3

66
3

H

00

620

1240

H = 500

=3

620

SC1212K

H = 900

671

671

H = 900

H = 300

475

1140

H = 500

H = 300

1240

375

620

H = 500

771

H = 500

1240

H = 900

1240

H = 900

1240

1400

771

620

1140

1140

1400

H = 300

SC1111K

666

1200

66
3

375

1200

H = 500

H = 300

SC1412

1100

1140

1140

H = 900
H = 500

H

Saunojen korkeus 2080 mm.

SC1212

1100

Esimerkki Sirius SC1111K -mallin
sijoittelusta kylpyhuoneeseen

1240

SC1111

1140

• Harvia Formula -laudemalli, haapa
• Harvia Exclusive Air -laudemalli,
puumateriaalivaihtoehtona haapa,
tervaleppä, lämpökäsitelty haapa
• Panelointivaihtoehtoina haapa tai
lämpökäsitelty haapa
• Kuituvalot, 6 valopistettä. Liitetään omalla
pistokkeella pistorasiaan, ei katkaisijaa.
Huom! Vaadittava huonekorkeus
vähintään 2250 mm
• Yläsäleikkö, vakiokorkeus 300 mm.
Yläsäleikön erikoismitat ilmoitettava tilauksen
yhteydessä. Materiaali sama kuin lauteissa
• Sivupeite, leveys 75 mm, valkoinen,
asennettavissa tarvittaessa molemmin
puolin saunaa
• Lasit pronssinsävyisenä

1950

• Veden-, kosteuden- ja lämmöneristävät
runkoelementit
• Kehys, väri valkea
• Harvia Formula -laudemalli, tervaleppää
• Panelointi tervaleppää
• Harvia Vega Compact -kiuas (BC35)
3,5 kW, (16A 230V 1N~, maadoitettu
5 m johto, pistotulppaliitäntä), kiuaskivet
• Lasijulkisivu, kirkas
• Poistoilmaventtiili
• Teräksinen kiulu ja löylykauha, lämpö-/
kosteusmittari
• Asennusohjeet ja kiinnitystarvikkeet

1140

1240

Vakiotoimitussisältö:

966
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Harvia Capella
-kylpyhuonesauna
Kahdelle hengelle suunniteltu Capella-sauna mahtuu pieneenkin kylpyhuoneeseen, vaikkapa kylpyammeen paikalle.
Tilan leveydeksi riittää jopa 145 cm ja syvyydeksi 90 cm.
Capella-kylpyhuonesaunan lauteet, askeljakkara ja panelointi ovat tervaleppää. Julkisivuna on kirkkaat liukulasiovet,
jotka lisäävät tilan tuntua.
Sauna on saatavana myös peilikuvana. Ilmoita valittu pohjaratkaisu tilattaessa (kiuas vasemmalla/oikealla).
SC1409

Vakiotoimitussisältö:

•
•
•
•

Lisävaihtoehdot:

Veden-, kosteuden- ja lämmöneristävät runkoelementit
Asennuskehikko
Kehys väri valkea
Laudemalli ja panelointi tervaleppää
Harvia Vega Compact -kiuas (BC35) 3,5 kW,
(16A 230V 1N˜, maadoitettu 5 m johto,
pistotulppaliitäntä), kiuaskivet
4-osaiset liukuovet, kirkas lasi
Poistoilmaventtiili
Teräksinen kiulu ja löylykauha, lämpö-/kosteusmittari
Asennusohjeet ja kiinnitystarvikkeet

Harvia Capella

Saunojen korkeus 2080 mm.
SC1409

1400

1400

H = 970
H = 540

H = 740
1000

SC1410

• Kuituvalot, 6 valopistettä. Liitetään omalla
pistokkeella pistorasiaan, ei katkaisijaa.
Huom! Vaadittava huonekorkeus vähintään
2250 mm
• Yläsäleikkö, vakiokorkeus 300 mm.
Erikoismitat ilmoitettava tilauksen yhteydessä.
Materiaali sama kuin lauteissa
• Sivupeite, leveys 75 mm, valkoinen, asennettavissa
tarvittaessa molemmin puolin saunaa
• Lasit pronssinsävyisenä

900

•
•
•
•
•

H = 300
H = 300
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HARVIA • Pihasaunat

P I HA SAU NAT

Tee kotipihastasi paras ajanviettopaikka pihasaunalla. Pihasaunassa
voit nauttia modernista mökkitunnelmasta ja viettää rentouttavia
hetkiä yhdessä läheisten kanssa. Saunan ympärille voit myös
rakentaa viihtyisän mukavuusvyöhykkeen kesäkeittiöineen,
paljuineen tai porealtaineen. Harvian designsaunojen muotoilu istuu
uusienkin asuinalueiden ilmeeseen.
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Solide-pihasauna
Kotisi uusi ulottuvuus
Harvia Solide -designsauna mahdollistaa uuden tavan nauttia kodistasi. Ainutlaatuinen design-sauna on paljon enemmän kuin tavallinen pihasauna. Linjakkaan pelkistetty muotoilu sopii erinomaisesti
uusienkin asuinalueiden ilmeeseen. Saunan voi maalata ulkoa talon sävyyn sopivaksi. Kolme eri kokovaihtoehtoa Harvia Solide -designsaunoissa mahdollistavat sen, että voit valita kotipihaasi parhaiten sopivan ratkaisun.

Designia arvostavalle
Harvia Solide -designsaunassa yhdistyvät ikiaikainen löylyperinne ja raikkaan moderni muotoilu.
Designsaunassa kiukaan pesä täytetään puilla ulkopuolelta, jolloin tulipesä toimii toiselle puolelle takkana. Läpikuultava satiinilasista valmistettu Duo-lasiseinä luo Harvia Solide -designsaunaan upean
sisustuselementin, mutta samalla se toimii myös valon ja lämmön jakajana saunan ja oleskelutilan
välillä.

Runko pystyyn jopa päivässä
Harvia Solide -designsauna on vaivaton ratkaisu. Designsauna toimitetaan helposti pystytettävänä,
perustuksia vaille valmiina kokonaisuutena. Rakennusammattilaisten käsissä, sauna nousee pihallesi
jopa päivässä.
Ota yhteyttä kuntasi tai kaupunkisi rakennusviranomaisiin rakennuslupa-asioissa tai kysy lisää meiltä!

HARVIA • Pihasaunat
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Valitse itsellesi sopivin
Solide Outdoor 1

Solide Outdoor 2

SLD01PS

SLD02PS

SOLIDE OUTDOOR PS1

SOLIDE OUTDOOR PS2
4530

3486
2292

2100

3680

4.4

4.4
1332

3166

2100

2100

2100

5.9

8.2

2.8

Solide Outdoor 3

SLD03PS

Vakiotoimitussisältö
•
•
•
•
•
•
•

SOLIDE OUTDOOR PS3
8148

Seinät
Saunan lattia
Ponttilautakatto
Ikkunat ja ovet
Saunasisustus (Solide tai Scala)
Kiuas Legend 240 Duo
Toimitukseen sisältyvät kiinnitystarvikkeet
ja liimamassa

5910
3562

4418
3680

2100

2100

4.4
2.8

12.4
14.5

Lisätietoja saat osoitteesta harvia.fi

• Tarvitset mm. nämä työkalut: akkuporakone,
silikonipuristin, mattoveitsi, saha, hiomapaperi,
vasara, rautasaha, kulmahiontakone
(eivät sisälly toimitukseen)
• Luvat ja perustukset sekä viemäröinti,
sähkösuunnittelu eivät sisälly toimitukseen
• Katon pintamateriaali ja terassi eivät sisälly
toimitukseen, mutta ovat saatavilla optioina
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Solide Compact -pihasauna
Mökkitunnelmaa omaan pihaan
Harvia Solide Compact -pihasauna on Harvian saunatehtaan johtaja Vesa Vehmaan suunnittelema
pihasauna, jossa yhdistyvät suomalainen saunaperinne ja moderni skandinaavinen muotoilu. Näppärän kokoinen designsauna tuo mökkitunnelmaa omaan pihaan myös kaupungissa. Saunan ympärille
voit rakentaa viihtyisän mukavuusvyöhykkeen kesäkeittiöineen, paljuineen tai porealtaineen.
Harvia Solide Compact -pihasaunan linjakkaan pelkistetty muotoilu istuu moderniinkin ympäristöön.
Tyylikkäät ulkopinnat ovat vaalean kuusen sävyisiä. Pihasaunassa mahtuu saunomaan 3-4 henkilöä.
Saunan sydän on Harvia 20 Pro -kiuas, joka takaa pehmeän kosteat löylyt. Designsauna toimitetaan
helposti pystytettävänä, perustuksia vaille valmiina kokonaisuutena.
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Solide Compact
2030
1910

3210

2835

2030
1910

SLD01PS
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3210

3210

2030
1910

2835

1910
2030
2835

2030
1910

2030
1910

Toimitussisältö

• Harvia 20 Pro -kiuas
• Tulisijan suoja-alusta, musta
• Harvia 20 Pro -kiukaiden suoseinä,
täysi suojaus
• Teräspiippu 1,5m
• Teräspiipun jatke 0,5m
• Kiuaskivet
• Eduspelti
Lattia:
• lattiapalkit sääsuojattua lankkua
• lattialaudat: 80x19 mm, kuusi
• lattiapalkkien vahvuus 40mm, kuusi
• ulkonurkkalaudat 80x20mm, kuusi
Seinät:
• materiaali höyläpintainen kuusi, paksuus 40mm
• ulko- ja sisäpuoli höylätty
• nurkkalaudat, puuvalmis kuusi
Katto:
• kattopalkit 130x40mm, kuusi
• sisäpuolen alakattolaudat, kuusi
• yläpuolen vesikatto, ponttilauta
• alushuopa, tippapellit ja otsalaudat
• Asennustarvikkeet karatapit,
asennusmassa ja bitumikitti

Terassi:
• kantavat runkopalkit ja terassilaudat
• suojaritilät, puuvalmis kuusi
(2 kpl korkea, 1 kpl matala)
Sauna:
• kuusilauteet (ylälaude, alalaude, jakkara, jalkatuki, selkänoja)
• toimitus sisältää myös tarvittavat laudetuet ja kiinnitystarvikkeet
• puukarmillinen saunan ikkuna, lämpölasielementti
• puukarmillinen ulko-ovi, jossa lämpölasi (ovi lukittava)
• ilmanvaihtoluukut (2 kpl) ja venttiiliritilät (2 kpl)
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AM MAT TI L AI S I LLE

Kun kyseessä on sauna- tai spa-kokonaisuus, käänny Harvian
puoleen. Olemme apunasi projektisi joka vaiheessa suunnittelun
ensimetreistä toimitukseen ja jälkihoitoon asti. Kokemuksemme
vaativistakin kohteista, maailman parhaat tuotteet ja kokonaispalvelu
auttavat sinua menestymään työssäsi.
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Sauna- ja spa-kokonaisuudet
Harvian kautta löydät kaiken tarvittavan saunakokonaisuuksiin, olipa
kyseessä perinteinen sauna, infrapunasauna, höyryhuone, spa tai hybridisauna. Saat ammattilaisiltamme apua niin suunnitteluun kuin tuotteiden
valintaan. Voit hyödyntää osaamistamme ja alan asiantuntemusta prosessin kaikissa vaiheissa.

Edustussaunat, kylpylä- ja hotellikohteet
Harvia valmistaa räätälöityjä saunasisustuksia myös suuriin tiloihin ja kohteisiin, kuten kylpylöihin ja hotelleihin. Suunnittelemme lauteet ja paneloinnin yksilöllisesti toiveiden, piirustusten sekä
tarjouspyyntöjen pohjalta. Yksilöllisten saunojen suunnittelun perustana ja laadun takeena on
aina Harvian ammattitaito ja saunateknologia. Harvialta on saatavilla myös vahva alumiinirunko,
jonka päällä on laudekannet alumiinikannakkein. Laudekannet voidaan kääntää pystyyn tai nostaa pois pesua varten. Lauteiden kannet voidaan myös helposti uusia vaihtamatta itse runkoa.

Harvia-infrapunasaunat
Harvian kautta voit tarjota infrasaunan miellyttävän kokemuksen kylpylä-, hotelli- tai kuntosaliasiakkaillesi helposti ja luotettavasti. Olemme toimittaneet infrapunasaunoja kansainvälisesti jo
yli kymmenen vuoden ajan. Kokemuksemme pohjalta räätälöimme onnistuneen infraratkaisun
juuri tarpeiden mukaan. Mistä tahansa saunamallistamme voidaan tehdä infraversio juuri niillä
sisusteilla, infrapunasäteilijöillä ja kalusteilla, jotka sopivat kohteen kokonaisuuteen. Laadukkaat
infrapunasäteilijät ovat helppo asentaa, ja niiden ohjaus käy helposti digitaalisella kosketusnäytöllä. Infrapunasauna lisää suosiotaan, sillä ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia terveydestään ja
hyvinvoinnistaan. Terveysvaikutuksia haetaan usein myös vieraillessa kylpylässä tai esimerkiksi
kuntokeskuksen ja hotellin saunaosastolla. Pitkät infra-aallot yhdistetään terveyteen ja hyvän
olon tunteeseen: tunne on sama kuin nauttisi luonnollisesta auringonlämmöstä, mutta ilman
uv-säteilyn tuomaa riskiä.
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Harvia-hybridisaunat
Hybridisauna yhdistää perinteisen saunan ja modernin infrapunasaunan, jolloin samassa saunahuoneessa lämmönlähteenä voivat olla yhtäaikaisesti kiuas ja infrapunasäteilijät. Hybridisaunassa
kiukaan tarkoitus on tuoda nautinnollinen ympäristön lämpötila ja sopiva kosteus, samalla kun infrapunasäteilijä muodostaa tarkkaan suunnattua lämpösäteilyä saunojaan. Hybridisauna on käytön
kannalta joustava; infrapunaa ja kiuasta voit käyttää joko samanaikaisesti yhdessä tai erikseen. Olemassa oleva sauna on helppo uudistaa moderniksi ja terveysvaikutukset tuplaavaksi hybridisaunaksi.
Tällöin saunaan lisätään infrapunasäteilijät sekä ohjauskeskus säteilijälle. Jos samalla ohjainlaitteella
halutaan ohjata myös kiuasta, valitaan ohjauskeskukseksi myös kiuasta ohjaava malli.

Harvia-höyryhuoneet
Höyryhuone eroaa tavallisesta suomalaisesta saunasta siten, että se on lämpötilaltaan alhaisempi
ja tilassa on paljon korkeampi kosteuspitoisuus. Höyryhuoneessa ilmankosteus nousee sataan prosenttiin ja lämpötila pysyy 40–45 asteen välillä. Kiukaan sijaan höyryhuoneen lämmönlähteenä on
höyrynkehitin. Höyryhuoneen lämmössä ja kosteudessa lihakset rentoutuvat ja verenkierto vilkastuu. Kiireettömässä rentoutumishetkessä stressi katoaa tehokkaasti ja mielikin rauhoittuu. Harvia
tarjoaa kokonaisuuden, joilla rakennetaan rentouttava höyryhuone. Meiltä löydät höyryhuone-elementit, höyrygeneraattorit, ohjauksen ja valaistuksen.

Harvia Spa Modules
Harvia Spa Modules on tehokas tapa toteuttaa kaikenkokoisten kylpyläkohteiden rakenteet ja kalustus. Meiltä löytyvät rakennemoduulit niin suuriin
spa-kohteisiin kuin oman kodin kylpyläkeitaisiin. Ratkaisu sisältää tyypillisesti
höyryhuoneen seinät, katon ja penkit – mutta valmistustapa mahdollistaa lähes kaikki kuviteltavissa olevat muodot. Toimitus sisältää seinä-, katto-, istuin- ym. rakenteet asennusvalmiina moduuleina. Moduulit asennetaan kohteeseen ja päälle tehdään tasoitus, vesieristys ja laatoitus. Asennusvalmiit
moduulit tekevät kylpyläkohteiden toteutuksista vaivattomia – vain vesieristys
ja laatoitustyö jäävät tilaajan huolehdittaviksi.
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Lapland Hotels Bulevardi, Helsinki

Sata erilaista saunaelämystä
Lapland Hotels Bulevardi on Lapland Hotels -hotelliketjun kolmas kaupunkihotelli, johon toteutettiin Harvian kanssa laaja saunaprojekti. Ketjun
tyylissä yhdistyvät mutkaton lappilainen tunnelma ja nykyaikainen sisustus.
Lapland Hotels Bulevardin hotellihuoneet ovat tavallista suurempia – valtaosa on laadukkaampia sviittejä tai deluxe-huoneita. Harvian asiantuntijat räätälöivät huoneisiin yksilöllisiä saunaratkaisuja, joista syntyi harkittu
kokonaisuus.
Haastava projekti sisälsi yli sadan erilaisen saunan rakentamisen. Harvian
saunasuunnittelijoiden osaamisen ja 3D -mallinnosten avulla helpotettiin
huomattavasti tekemistä työmaalla.
”Haluamme tarjota jotain uutta ja elämyksellistä. Lopputuloshan on erittäin hyvä. Saimme näyttävät ratkaisut ja vahvat rakenteet – ei mitään
moitetta yhteistyössä”, kertoo Lapland Hotelsin projektipäällikkö Bjarne
Nikkilä.
Hotellin kaikissa saunoissa on Harvian lauteet ja Cilindro -kiukaat digitaalisella ohjauskeskuksella. Lisäksi saunoihin toteutettiin omia erityisratkaisuja, jotka viimeistelevät persoonallisen tyylin. Erityisesti deluxe-huoneissa kylpyhuoneet ovat merkittävässä roolissa, sillä ne ovat kooltaan lähes
puolet hotellihuoneesta. Tilaa jakaa upea lasiseinä, joten lauteilta voi nähdä huoneeseen ja päinvastoin.
Lapland Hotels Bulevardin hotellipäällikkö Tuomas Tihinen on tyytyväinen
lopputulokseen: ”Asiakkaat tykkäävät, kun uskallamme olla vähän erilainen. Monta kommenttia on tullut, että paras hotellisauna missä he ovat
koskaan käyneet.”

HARVIA • Ammattilaisille

Seth Ascetic, Taiwan

Upea saunaosasto luksuskuntokeskukseen
Taiwanilainen Seth Ascetic on yksityinen luksuskuntokeskus, jonka hyvinvointipalvelut tarjoavat kehoa, mieltä ja sielua tasapainottavia elämyksiä.
Nyt ainutlaatuisten palveluiden joukosta löytyy myös aito suomalainen
sauna.
Sauna-alue rakennettiin kuntokeskuksen yhteyteen, jotta rentouttavan
saunaelämyksen voi paketoida osaksi vierailua. Saunakokonaisuuteen
tehtiin kaksi Harvian saunaa ja kaksi höyryhuonetta, miehille ja naisille
omansa. Seth Asceticin toiveena oli monitasoinen, eri korkuisista laudetasoista muodostuva sauna.
Harvian saunasuunnittelijat räätälöivät ratkaisut toiveiden mukaan. Lauteiden monitasoisuus luotiin yhdistämällä kiinteitä lauderakenteita ja irrallisia saunapenkkejä. Alareunan LED-valonauha korostaa rakennetta
ja tasoeroja. Kiuassuoja integroitiin saumattomasti laudekokonaisuuteen.
Materiaaliksi saunojen panelointiin ja lauteisiin valikoitui lämpökäsitelty
haapa.
”Taiwanilaiset arvostavat korkealaatuisia, luonnollisista materiaaleista
tehtyjä tuotteita ja Pohjoismaiden luontoa. Seth Ascetic pyrkii olemaan
edelläkävijä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin alalla ja siksi halusimme suomalaisen saunan olevan osa kokonaisuutta”, toteaa Karl Chi, Seth Asceticin projektipäällikkö.
Sauna-alueelle toteutettiin myös kaksi identtistä, mittojen mukaan räätälöityä höyryhuonetta. Höyryhuoneisiin tehtiin tilaa kiertävät kaarevat istuimet, jonka lisäksi kattoon ja istuinten alle asennettiin runsaasti tunnelmaa
luovia kuituvaloja.
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